
 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

  بيان عمليات الغوطة الغربية مه ريف دمشق

 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل،  ورضي اهلل عّمن وااله،  وكبت وخذل من عاداه،  وبعد : 

ن ىذه وم فبفضل اهلل ورمحتو،  عّمت عمليات جنود جبهة النُّصرة مناطق كثرية من أرض الشام ادلباركة بدعاء رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ذلا، 
 ادلناطق الغوطة الغربية دلدينة دمشق،  حيث جرْت فيها العمليات التالية : 

استهداف رتل أمين تابع دلفرزة قطنا،  ومت إعطاب سياريت األمن وقتل من فيهما،  وكانت تلك العملية بالقرب من مفرق الرضوان جبانب  .1
 سكة القطار . 

 استهداف سيارة للشرطة بعبوة ناسفة أدت إىل إصابات بالغة يف ساحة السرايا .     .2
 استهدَف جنوُد اجلبهة باصاً يستقّلو عناصر األمن والشبيحة بعبوة ناسفة خلف ادلفرزة،  فوقع من فيو ما بني قتيل وجريح .   .3
 قام جنوُد اجلبهة باشتباك يف قطنا يف منطقة )احلاللة( بعد اجتياحها من قبل عصابات اجليش واألمن،  ومت بفضل اهلل قتل أكثر من عشرين   .4

 منهم بينهم مساعد أول . 
 قام جنود اجلبهة باشتباك مسلح مع سياريت أمن خلف مدرسة البعث يف قطنا جبانب ادلقربة .   .5
 مت قتل الشبيح ادلشهور باسم )طارق( بعبوة الصقة ذىبت بو وبسيارتو .  .6
 مت أيضاً قتل شبيح آخر يدعى جعفر إمساعيل بعبوة الصقة بسيارتو كذلك .   .7
 م يف الساعة العاشرة لياًل قتل الشبيح وحيد حيدر وقد قامت بادلهمة سرية االغتياالت اخلاصة . 2012/ 4/4مت يوم األربعاء  .8
 الساعة العاشرة والنصف ليال 2012/4/6مت قتل ادلساعد أول باألمن العسكري علي الزىوري يوم اجلمعة  .9

 م يف عرطوز عند البلدية يف الساعة السادسة والنصف صباحاً .2012/ 4/  24جرى اشتباك مسلح يف  .10
استهداف باص مبيت على اتوسرتاد القنيطرة جديدة عرطوز )مفرق الفاعور( يف الساعة السادسة والنصف  2012/ 5/5مت يف يوم السبت  .11

 صباحاً. 
 ىذا واهلل نسأل أن ميكننا من رقاب ىؤالء الطواغيت وأذناهبم . 

 12رقم البٌان: 

  1321-6-03التارٌخ: 

 وهللا غالٌب على أمره ولكنَّ أكثَر الناس الٌعلمون

 جبهُة النصرة ألهل الشام

 من مجاهدي الشام فً ساحات الجهاد

 القسم اإلعالمً 

 ال تنسونا من صالح دعائكم


